Вступительные экзамены в Почаевскую Духовную Семинарию в 2014 году

20 и 21 августа 2014 года в Почаевской Духовной Семинарии проходили вступительные экзамены. В течение этих дней абитуриенты сдавали экзамены по церковному пению, церковно-славянскому
чтению, а также устный экзамен по знанию молитв, основам веры, Библейной и церковной истории.
Общее количество поступающих превысило 90 человек. Поступали не только те, которые закончили
общеобразовательную школу, но и выпускники духовных училищ. В число студентов семинарии принято более 40 студентов. После сдачи экзаменов и собеседования 22 августа были объявлены окончательные результаты поступивших в Почаевскую Духовную Семинарию.

Начало учебного года в Почаевской Духовной Семинарии в 2014 году

8 сентября 2014 года в Почаевской Духовной Семинарии совершена торжественная Божественная Литургия. Такое праздничное богослужение совершается в семинарии ежегодно, так как в этот
день, шесть лет назад был освящен семинарский храм на честь преподобных Иова и Амфилохия Почаевских. Обычно в этот день начинается учебный год в Почаевской семинарии. Праздничное богослужение возглавил проректор семинарии по научной работе архимандрит Савва (Базюк) вместе с
преподавателями и воспитанниками учебного заведения.

Почаївська Духовна Семінарія відсвяткувала день пам’яті преподобного Іова
Почаївського

Семінарія відзначає день пам’яті преподобного Іова чудотворця Почаївського, а разом із цим, і
своє престольне свято, адже Преподобний, являється покровителем не тільки семінарського храму, але
й швидким помічником у навчанні та духовному зрості для семінаристів.
В цей день в храмі звершилася Божественна Літургія, а напередодні – Всенічне Бдіння, котрі
очолив Ректор Семінарії архімандрит Нафанаїл (Крикота), йому співслужили викладачі Семінарії.
Життя та подвиг преподобного Іова є унікальним прикладом витримки віри та духовної
рівноваги. В час, коли Брестська унія зосереджувала свої сили на території Західної України, СвятоУспенська обитель, яку очолював Ігумен Іов, була тим осередком істини, який міг протистояти впливу
лукавого компромісу Католицької церкви. Ті якості, котрі Преподобний проявив несучи «блаженне
ярмо» пастирства, показують, як у найгірших умовах для проповіді, його слово доходило до людей,
укріпляло їх віру та утримувало паству в Православ’ї.
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В Почаевской духовной семинарии совершили молебен
перед началом учебного года

11 сентября, ректор, преподаватели и студенты Почаевской духовной семинарии совершили молебен перед началом учебного года. По сложившейся традиции учебный год начинается не с первого
сентября, как это принято в учебных заведениях, а после праздника в честь преподобного Иова Почаевского. Такая традиция существует уже десятиелетие. Молебен проходил в Успенском соборе Почаевской Лавры. После совершения молебна преподаватели и студенты с благоговением поклонились
почаевским святыням, после чего все направились в здание семинарии. В семинарском храме преподобных Иова и Амфилохия ректор семинарии архимандрит Нафанал обратился с приветственным словом к учащимся и преподавателям, наповнив им о главной обязанности священнослужителя - молитве.

Хор Почаївської Духовної Семінарії прийняв участь у святкуванні храмового свята
в Тернополі

30 вересня Церква вшановує пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. В
цей день Семінарський Хор брав участь у Богослужінні, котре звершувалося у Кафедральному Соборі
м. Тернополя. Храм освячено в честь цих чотирьох святих. Святкову Божественну Літургію очолив митрополит Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор у співслужінні митрополита Тернопільського
та Кременецького Сергія та інших архієреїв.
Нажаль, за складної релігійної ситуації на Західній Україні, де переважаючу більшість складають
греко-католики та парафіяни розкольницького руху «Київський Патріархат», це єдиний Православний
храм у цьому місті. І саме тому його так цінять тернополяни, адже для них він є справжнім кораблем
Віри, Надії на християнське спасіння, де трудами Владики Сергія, пастирі стараються кожному привити Любов до Бога та ближнього.

Почаївські семінаристи відвідали православну Польщу

З 18 по 23 вересня, по запрошенню Польської Православної Церкви хор Почаївської семінарії
прийняв участь у святковому концерті церковної музики в Білостоці (Польща).
19 вересня в м. Бельськ-Подляскій хор зустрів організатор поїздки протодиякон Василій Дубець,
і в вечері на сцені будинка культури семінаристи під керівництвом регента протодиякона Олександра
Пушкарьова виступили з першим концертом. Їхній репертуар включав церковні та народні пісні.
Настоятель монастиря архім. Андрій (Борковські) провів хористам екскурсію по місті Білосток,
яку організував студент 1-го курсу Варшавської Духовної Академії Павел Карчевський. Під час
екскурсії вихованці семінарії відвідали декілька православних храмів (св. Вмч. Пантелеймона, храм
Іоана Предтечі і т.д.). Наступного дня по запрошенню голови братства Кирила та Мефодія в м. Гайновка Єви Ригорович, хористи відспівали Літургію в Троїцькому соборі.
21 вересня у м. Білосток були привезені мощі св. мл. Гавриїла. Очолив богослужіння Блаж. Савва, митр. Варшавський і всія Польщи, якому співслужили архиреєї та священослужителі Польської
Православної Церкви.
22 вересня ввечері відбувся концерт православної музики у Свято-Духовському храмі м. Білосток,
де брали участь багато хорів єпархії і на завершення виступив хор Почаївської Семінарії. А 23 вересня
вихованці семінарії вирушили додому. Семінаристи були дуже вражені теплим прийомом організаторів
поїздки, рівнем культури православних віруючих Польщи, архітектурою, розписом храмів, роботою
православних організацій з молоддю, а також активною участю цієї ж молоді у житті приходів.
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Почаївська семінарія звершила святкове богослужiння в день пам’яті Всіх Волинських Святих

Особливим благословінням Божим для жителів Волинської землі є їхні святі, адже вони являються ангелами-хранителями цього краю, котрі моляться за мир, спокій та спасіння людей, хто до них
звертається.
23 жовтня, в день пам’яті Всіх Волинських Святих, у семінарському храмі звершилися Всенічне
Бдіння та Божествення Літургія. Після святкової Літургії відбувся хресний хід до каплички преп. Іова
Чудотворця Почаївського, перед якою було звершено молебень до Волинських Святих.

Хор Почаївської духовної семінарії прийняв участь у святкуванні ікони «Всех скорбящих радость»

6 листопада 2014 р. Кременецький Богоявленський жіночий монастир відзначає день пам’яті
чудотворної ікони Божої Матері «Всех скорбящих радость», яка є втіхою, в першу чергу, для сестер
обителі, а також для кожної душі, котра звертається до Богородиці з вірою на заступництво Пречистої.
З нагоди свята, обитель відвідав хор Почаївької Семінарії, який брав участь у святковому
Богослужінні, виконуючи різні піснеспіви. Всенічне бдіння та Божественну Літургію очолив митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій у співслужінні митрополита Почаївського Володимира, митрополита Миколаївського та Очаківського Пітирима та епископа Ірпінського Климента. Після
Літургії віряни на чолі із митрополитом Сергієм вирушили хресною ходою із Чудотворною іконою
навколо обителі.
По різному Божа Матір проявляє милість у ходатайстві перед Сином своїм за рід людський, тому і
велика кількість її ікон носять різну назву. Часто сама назва ікони може багато розказати про самий образ або про те, із чим найчастіше люди звертаються до Пресвятої Богородиці саме перед цією іконою.
Назва ікони «Всех скорбящих радость», Кременецької жіночої обителі, говорить сама за себе. Якщо
Господь, через наші гріхи, не прихильний до наших молитов, то ми завжди можемо надіятися на скору
поміч зі сторони Його Пречистої Матері, чиє материнське серце особливо переживає наші скорботи
та печалі. З особливим трепетом православні відносяться до образів Пресвятої Богородиці і вона, не
зволікаючи, відповідає на молитви тих, хто зі щирим серцем та покаянням просить від неї допомоги
та втіхи.

Почаївська семінарія відсвяткувала день пам’яті преп. Іова Почаївського

10 листопада Почаївська Духовна Семінарія відзначає своє Престольне свято – день пам’яті Преподобного Іова Ігумена і Чудотворця Почаївського. Всенічне бдіння та Божественну Літургію очолив
Ректор архімандрит Нафанаїл (Крикота).
Семінаристи з особливим шануванням відносяться до Преподобного Іова, щоразу біля його мощей просячи допомоги у підготовці до пастирського служіння, адже він є взірцем, котрий у свій час,
час важкої церковної смути, прояви ту стійкість віри, яка має бути притамманою кожному пастирю,
незалежно від ситуації, обставин та часу.

Почаевская семинария торжественно отметила годичный акт

10 ноября в Почаевской духовной семинарии храмовый праздник – память святого преподобного
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Иова Почаевского. Вечером этого дня состоялся годичный акт, который возглавил ректор ПДС архимандрит Нафанаил (Крыкота). В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты ПДС.
Ректор семинарии обратился к преподавателям и студентам семинарии с приветственным словом,
в котором заметил, что основополагающим в жизни священника должна быть молитва. Преподаватель
семинарии протоиерей Андрей Вараница прочитал доклад, посвященный 700-летию со дня рождения
другого подвижника Православной Церкви – преп. Сергия Радонежского.
В заключение семинарский хор под управлением диакона Андрея исполнил праздничный концерт, посвященный памяти св. преп. Иова. В конце актовой части Владыки вручили подарки преподавателям и воспитанникам.

Студенти Почаївської семінарії відвідали Кременецьку школу-інтернат

19 лстопада студенти Почаївської семінарії та вихованці Кременцького регентського училища
відвідали Кременецьку школу-інтернат. Студенти були присутні на відкритому уроці, який присвячений уркаїнським народним пісням. Під час уроку діти виконували народні пісні, колискові, а також
приймали участь в різних конкурсах та іграх. Студенти семінарії перед школярами заспівали колядки
і три українських народних пісні. Після виховного заходу вихованців семінарії запросили на святкову
трапезу. Слід також відмітити, що студенти семінарії Гаїна Д., Любечко В. та Козел Р. викладають в
школі-інтернат Закон Божий.

Святкування Собору Архістратига Михаїла та всіх Небесних Сил у
Почаївській Семінарії

21 листопада у Почаївській Духовній Семінарії звершили Всенічне бдіння та Божественна
Літургія в день пам’яті Архістратига Божого Михаїла та всіх Небесних Сил.
Святкування Собору Архістратига Михаїла та всіх Небесних Сил бере свій початок ще з IV
століття. Ім’я Михаїл означає «Хто як Бог», що вказує є на його особливу ревність до Істини Божої.
Саме архангел Михаїл перший із ангелів виступив проти диявола, котрий побажав бути рівним Богу.
Також православні прославляють його, як ревносного Хранителя Церкви від єресі та розколу, а також як
помічника у добрих справах для кожного християнина, хто у своїх молитвах просить його ангельської
допомоги.

Хор Почаївської Духовної Семінарії відвідав с. Кримне
Волинської області

21 листопада 2014 р. в с. Кримне Старовижівського району Волинської області в храмі Архістратига
Божого Михаїла відбулося престольне свято. Службу очолив високопреосвященнійший Володимир
архієпископ Володимир-Волинський та Ковельський. По проханню настоятеля храму, протоієрея
Сергія, запрошено хор Почаївської Духовної Семінарії. Храм був переповнений віруючими, адже сюди
приїхали і люди з інших сіл зокрема: Залюття, Дубечне, Смоляри, Любохини і ін. Під час літургії владика звершив священницьку хіротонію вихованця Волинської Духовної Семінарії диякона Ігоря, який
в кінці служби пре подав народу своє перше пастирське благословення. «Достоєн» - співали по черзі
хори, вказуючи, що ново поставлений священник Ігор буде дійсно достойним пастирем Христового
стада.
По закінчені літургії слово настанови сказав Високопреосвященнійший владика Володимир,
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де вітав жителів села з подвійним святом, адже в той день виповнилося 150 років з дня закладення краєугольного каменя Михайлівського храму. Дякував владика і вихованцям Почаївської Духовної
Семінарії, говорячи, що семінаристи своїм співом привносять в молитву особливий настрій. На
закінчення настоятель храму дякував всім, а особливо владиці за молитвенну єдність, згадуючи 150-ти
літнню історію храму.

В Почаївській Семінарії звершили акафіст Іісусу Сладчайшому

Ось уже на протязі декількох років у Почаївській Духовній Семінарії діє традиція щонеділі, на
вечірньому Богослужінні, служити акафіст Іісусу Сладчайшому на розпів, соборно, тобто при участі
усього духовенства та студентів духовної школи.
В Акафісті, особливою поетичною формою прославляється Ім’я Господа нашого Іісуса Христа,
розкривається трепетне відношення автора до Його Імені, що відображено у самій назві. У молитві
відображається, як прославлення Христа, так і ті блага для роду людського, які Господь постійно подає
людині. Червоною ниткою крізь зміст молитви проходить та думка, що Христос – сенс людського життя, Христос є Тим, Хто Єдиний наповнює його змістом, Христос – шлях до спасіння.

Вихованці Почаївської Духовної семінарії організували в школі-інтернат для дітей
«Свято Миколая»

18 грудня 2014 року вихованці Почаївської Духовної семінарії та регентського училища, за
підтримки адміністрації Кременецької школи інтернат організували дітям «Свято Миколая». Діти поставили виставу, а хористи ПДС виступили з концертом. По закінченню свята всі діти отримали подарунки.
На святі були присутні дирекція школи та батьки, які також залишилися дуже задоволеними
організацією та постановкою свята.

Студенти Почаївської семінарії виступили з концертом у регентському училищі
м. Кременець

22 грудня 2014 року вихованці ПДС разом із учнями Кременецької школи інтернат виступили з
концертом у регентському училищі м. Кременець.
Ціль концерту полягала в тому, щоб показати методику роботи з школярами, проведення позакласних заходів та свят.
На завершення, адміністрація регентського училища роздала дітям подарунки, а вихованцям ПДС
подякувала за те, що вони поділилися досвідом роботи з дітьми.

Почаївську семінарію відвідав хор Свято-Троїцького кафедрального собору м.
Чернівці

28 грудня 2014 року, в день пам’яті Святих Праотців, недільне богослужіння у семінарському
храмі відвідав хор Свято-Троїцького кафедрального собору м. Чернівці.
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На жаль, словами та фотографіями не можливо передати ту духовну атмосферу богослужіння, що
створювалася гармонією семінарського хору та хору гостей, але вслухуючись у спів відчувається, як
професіоналізм так і старання до виконання піснеспівів.
Прививає молоді любов до церковної музичної творчості та до молитви регент юнацького церковного хору Анна Форос.

Почаївська Семінарія відсвяткувала день пам’яті
преп. Амфілохія

1 січня Почаївська Духовна Семінарія відзначає своє храмове свято – день пам’ятіпреподобного
Амфілохія Чудотворця Почаївського. Всенічне бдіння та Божественна Літургія, котрі були відслужені
у нічний час, очолив Ректор Семінарії архімандрит Нафанаїл (Крикота).
Преподобний Амфілохій втілює у собі не тільки подвиг монашеської досконалості, а й , у деякій
мірі, і сповідництва, адже в часи безбожництва, гоніння на Церкву та Лавру, святий залишався твердо відданим своїй вірі, монашеським обітницям та служінню людям. В той час коли у Преподобного
відбрали прописку та виселили із Лаври він повертається в рідне село, де продовжує своє служіння,
котре полягало в молитві за людей, що зверталися не спинним потоком до отця Іосифа, як його ще тоді
називали, за порадою але, частіше за все, просили зцілення і по молитвах батюшки отримували його.
З точки зору сучасної людини монашеське життя взагалі здається не зрозумілим – чому людина
відмовляється від сім’ї, від радостей життя та й взагалі від всього? Так само, як і у Новорічну ніч на
Богослужінні були присутні не десяток місцевих бабусь разом із семінаристами, а храм був наповнений молодими людьми, підлітками, так що яблуку ніде було впасти. Відповідь у тому, що ті речі, котрі
ми називаємо «радощами життя», «задоволенням» - ніщо у порівнянні з тим, що людина отримує у
спілкуванні та єдності з Богом.

У Почаївській Духовній Семінарії відбувся молодіжний форум

1 січня у Почаївській Духовній Семінарії пройшов молодіжний форум за яким обговорювалися
проблеми православної молоді у сучасному світі
Зустріч проходила у формі діалогу. Її провів голова інформаційного відділу УПЦ єпископ Климент. Владика зазначив, що бути православним в усі часи, а особливо тепер, це не аби яке випробування віри і єдине навколо чого можливо згуртуватися молоді, в першу чергу, є молитва. Учасниками
форуму була молодь із різних областей України, а також із ближніх країн закордону. Вони мали змогу
спілкуватися між собою, а також дати запитання Владиці Клименту по актуальним темам.

У Почаївській Духовній Семінарії відбувся постриг вихованців
IV-го класу у чтеці

1 січня у Почаївській Семінарії за Всенічним бдінням, котре очолив митрополит Тернопільський
та Кременецький Сергій, відбувся постриг вихованців IV-го класу у чтеців – першу степінь священства, це перший крок до священицького служіння. За Богослужінням були присутні митрополит
Миколіївський та Очаківський Пітірім, Ректор Семінарії архімандрит Нафанаїл (Крикота), а також
викладачі Семінарії.
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Рождественское богослужение в Почаевской Семинарии

7 января - день праздника Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Во всех
церквах этот праздник отмечается с особой торжественностью. В Семинарском храме была отслужена праздничная Божественная Литургия, а накануне вечером – Всенощное бдение. Службу возглавил
ректор семинарии - архимандрит Нафанаил (Крыкота). В конце богослужения были зачитаны архипастырские поздравления Предстоятеля Церкви и Высокопреосвященнейшего Митрополита Сергия
Тернопольского и Кременецого.

Викладачі та вихованці семінарії звершили чин прощення перед
початком Великого посту

З понеділка, 23 лютого, ми вступаємо в очищувальні дні святого посту. Сьогодні ввечері, по
древній традиції, під час вечірнього богослужіння віруючі в храмі просять прощення один в одного. В
Почаївській семінарії за звичаєм просять прощення один в одного і викладачі і студенти. Перед самим
чином прощення ректор семінарії архімандрит Нафанаїл звернувся до викладачів, студентів та прихожан з повчальним словом, в якому наголосив важливість покаяння. В свою чергу вихованці просили
прощення один в одного та викладачів, щоб з чистим серцем розпочати «духовну весну».

На першому тижні Великого посту митрополит Сергій звершив
монашеський постриг

26 лютого після читання великого канону св. Андрія Крітського в семінарському храмі відбувся
монашеський постриг. В недалекому минулому вихованець Почаївської семінарії Кирилюк Денис прийняв ангельський образ – монашество. При постригу йому дали ім’я Феофан.
Постриг звершив митрополит Тернопільский і Кременецький Сергій. При звершенні цього
таїнства була присутня вся семінарія. А тому привітаємо його та помолимось, щоб Господь допоміг
йому у цьому життєвому шляху, а Пресвята Богородиця щоб завжди покривала та своїм омофором.

Хрестопоклонна неділя в Почаївській семінарії

14 березня 2015 р. під час Всенічного бдіння в Почаївській семінарії відбувся винос святого хреста. На наступний день, 15 березня, в семінарському храмі відслужили Божественну літургію, яку
очолив ректор духовного закладу архімандрит Нафанаїл (Крикота).
Духовне поклоніння Хресту — це прощення своїм близьким, ближнім та прояв любові до ворогів.
Святий Хрест в хрестопоклонну неділю цілий тиждень знаходиться посеред храму для поклоніння
віруючими.

В Почаївській семінарії звершили читання покаянного канону
св. Андрія Крітського

Кожного року на 5-й неділі Великого посту Православна Церква звершує читання всього канону
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св. Андрія Крітського.
25 березня на утрені в семінарському храмі свв. Іова та Амфілохія Почаївських також читався
великий покаянний канон св. Андрія Крітського.
Під час богослужіння для спогаду про подвиг св. Марії Єгипетської завжди читається її житіє,
для того, щоб нагадати віруючим, що покаяння є основним подвигом для кожного віруючого.

На свято Похвали Божої Матері в Почаївській семінарії звершили таїнство
Єлеосвячення

28 березня 2015 року в семінарському храмі свв. Іова та Амфілохія Почаївських звершили
таїнство Єлеосвячення. Всі бажаючі могли отримати благодатну допомогу від нього.
Основним моментом цього таїнства є семикратне помазування освяченим маслом частин тіла хворого (чола, ніздрів, щік, вуст, грудей, рук). Кожне з семи помазувань передує передує читання Апостола, Євангелія, короткі єктенії і молитва про зцілення хворого і прощення його гріхів «Отче Святый,
врачу душ и телес… исцели от обдержашия душевныя и телесныя немощі, благодаттю Христа
Твоего…». У цьому таїнстві молитва по суті складає частину таїнства, по заповіді апостола: «да молитву сотворят…». Сила таїнства в цьому і полягає.
Невидима сторона таїнства – це благодатні дії, які подаються кожній людині, яка достойно
приступає до цього таїнства. Як ми бачимо зі слів апостола Якова (5, 14-15), в цьому таїнстві людям
посилаються два Божественних дара. Перший із них – це зцілення тілесне, другий – відпущення забутих гріхів. Під час єлеосвячення хворий повинен повністю покладати надію на волю господа, також
за цю людину моляться священики і всі присутні.
Другий дар, який подається хворому у цьому таїнстві – це дар відпущення гріхів (Як. 5, 14-15).
Але і тут у людини має бути сердечне покаяння у своїх гріхах, тому що тільки покаянним настроєм
вона може облегшити свою душу і отримати прощення від Господа.
Під час Великого посту в семінарському храмі таїнство Єлеосвячення завжди звершується кожну
суботу в 11.00.

В Почаївській семінарії на свято Благовіщення Пресвятої Богодиці
звершили святкову літургію

7 квітня Православна Церква святкує свято Благовіщення Пресвятої Богодиці. В цей день
в семінарському храмі відбулося богослужіння, яке очолив ректор духовного закладу архімандрит
Нафанаїл (Крикота). За богослужінням була присутня велика кількість віруючих, які возносили свої
молитви до Бога та Божої Матері.
«Архангельский глас вопием Ти Чистая» — такими словами прославляємо ми сьогодні Пресвяту Діву Марію. Ми вшановуємо Її за віру, чистоту и непорочність душі, за смирення, за відданість
волі Божій. Важливо при цьому пам’ятати, що наше почитання Божої Матері буде істинним тільки
тоді, коли кожен із нас буде прагнути тих же чеснот в своїй душі.
Прот. Віктор Аніпко під час проповіді наголосив, що це є особливий день для нас і, що саме з
цього дня починається спасіння людського роду.
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Пасхальне богослужіння в Почаївській семінарії

12 квітня 2015 року в Почаївській семінарії звершили пасхальне святкове богослужіння, яке
очолив ректор семінарії архімандрит Нафанаїл (Крикота).
В своїй проповіді до прихожан він звернувся з привітальним словом, в якому нагадав віруючим про
особливе значення Христового воскресіння. Крім цього під час богослужіння були зачитані Пасхальні
привітання Святішого Патріарха Московського Кирила, Блаженнішого митрополита Київського і всієї
України Онуфрія, та привітання єпархіального архієрея — митрополита Тернопільського та Кременецького Сергія.
Під час богослужіння разом з ректором семінарії молилися викладачі та вихованці семінарії.

Митрополит Сергий возглавил вечернее богослужение
в Почаевской семинарии

17 апреля, на пасхальной седмице, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий возглавил
вечернее богослужение в Почаевской Духовной Семинарии. Ему сослужил Ректор Семинарии архимандрит Нафанаил (Крикота) вместе со священнослужителями и преподавателями духовной школы.
По завершении богослужения Владыка Сергий благословил и поздравил всех с праздником Пасхи, а всем детям, которые были на богослужение, Владыка раздал пасхальные подарки.
Напомним, митрополит Сергий является не только епархиальным архиереем Тернопольской
епархии, но и преподавателем нашей духовной семинарии.

В Почаївській семінарії почалися екзамени

Навчальний рік у всіх учбових закладах підходить до кінця. Не виняток і Почаївська семінарія. На
даний період в духовній школі тривають екзамени. Для одних студентів вони проходять вперше, а для
інших, випускників — в останній раз. З одної сторони, студенти хвилюються, а з іншої – радіють, так
як це є підсумок знань за весь навчальний рік.
Можна побажати їм тільки успіхів, Божої допомоги та відмінних результатів.

Хор Почаївської Семінарії взяв участь у молодіжному фестивалі
духовного співу «Ave Maria»

В цьому фестивалі прийняв участь і хор Почаївської Духовної Семінарії. За виконання
різних пісноспівів хор був нагороджений почесним димпломом за «вагомий внесок у розвитку та
співробітництва європейської спільноти».
Почаївська семінарія вже не перший раз приймає участь у з’їзді молодіжних хорів, де майстерно
виконує, як концертні, так і канонічні розпіви Богослужбових піснеспівів, показуючи усім присутнім
красу та велич Православного Літургічного життя.
В Почаївській семінарії вшанували пам’ять преп. Амфілохія
12 травня 2015 р. в Почаївській семінарії вшанували пам’ять преп. Амфілохія, небесного покровителя семінарського храму. 12 травня – це день канонізації преподобного.
Святкове богослужіння відбулося не тільки в Лаврі, а й в семінарському храмі, який освячений на
честь преп. Іова та Амфілохія Почаївських. Всенічне бдіння та Божественну Літургію в храмі очолив
проректор семінарії архімандрит Сава (Базюк).
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Преп. Амфілохій — подвижник ХХ століття, якого пам’ятають не тільки жителі Почаєва, а й ті,
що неодноразово відвідували його, бачили його зцілення, слухали його настанови.

Почаївську семінарію відвідав хор із м. Хмельницький

  24 травня в день пам’яті Отців Першого Вселенського Собору та рівноапп. Кирила та Мефодія
святкове недільне богослужіння в Почаївській Духовній Семінарії прикрасив своїм співом хор храму
Різдва Пресвятої Богородиці з м. Хмельницький.
Разом з семінарським хором гості хористи з Хмельницька відспівали недільну Божественну
Літургію. Велика вдячність хористам із м. Хмельницький за відвідування нашого семінарського храму,
а також побажання їм успіхів на ниві церковного служіння.

В Почаївській Семінарії відбувся захист дипломних робіт

25 травня в Почаївській Духовній Семінарії відбувся захист дипломних робіт вихованців ІV
класу. Комісію очолив архімандрит Сава (Базюк). Для випускників це є особливий момент в їхньому
житті.
На протязі року студенти займалися пошуком необхідної літератури, складанням плану та написанням самої роботи. Основною задачею для них було максимально висвітлити проблему поставленого питання та показати актуальність обраної теми у матеріалі своєї роботи.
Приймальна комісія розглядала дипломні проекти на різну духовну тематику: «Образ пастиря в
творах святителя Іоанна Златоуста», «Первые печатные издания Славянской Библии», «История основания Супральской Лавры и ее значение для Православия в Польше», «Святоотеческое толкование
притч подготовительных недель Великой Четыредесятницы» та інші.

В Почаївській семінарії відбувся 22-й випуск

2 червня 2015 року в Почаївській семінарії відбувся 22-й випуск. Студенти, які протягом чотирьох років навчання в семінарії вбирали в себе саме найкраще, вже зовсім скоро покинуть стіни рідної
школи і підуть в світ нести людям світло істини людям та проповідувати Слово Боже.
З приводу такого торжества святкове богослужіння проходило в Успенському соборі Почаївської
Лаври. Вечірнє богослужіння та Божественну Літургію очолили митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій та митрополит Володимир, намісник Почаївської Лаври.
Актова частина та вручення дипломів проходила в Троїцькому соборі Почаївської Лаври. З
архіпастирським словом до випускників звернувся митрополит Сергій, який зауважив основні моменти в служінні священика. Також зі словом настанови до випускників звернувся митрополит Володимир, який побажав успіхів в церковному служінні в цей нелегкий час майбутнім пастирям.
Після вручення дипломів семінарський хор виконав церковні піснеспіви перед викладачами, студентами та рідними випускників.
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